Referat ryttermøde d. 8/6-2017
Info fra bestyrelsen
Stor ros til alle for godt kammeratskab – dejligt at se, at man kan hjælpe hinanden.
Vi har fuld stald og bokse i reservation, så alt ser godt ud.
Vi har pillet de to gamle bokse i laden ned – og solgt dem. 6 nye ens bokse er indkøbt til udlejning i
forbindelse med stævner, arrangementer og spidsbelastningssituationer.
Byggetilladelse til vores udendørs vaskeplads er kommet i dag, så byggeriet går i gang lige om lidt.
Stor tak til Lene Goller for det store arbejde. I forbindelse med projektet vil der også blive støbt i
de indendørs vandspiltove.
Vi har snart indsamlet 50% til solarium – så vi modtager gerne ideer til små
arrangementer/sponsorer, som vil hjælpe med det sidste. Sponsorstævne nævnes som mulighed.
EOR har haft møde med FER angående forskellige projekter – bl.a. udskiftning af staldmaskinen,
som er ved at være slidt. Vi har desuden folde prioriteret højt, da vi gerne vil have nyt hegn.
Derudover kan nævnes lys på udendørsbanen, køkken, dommertårn mv.
I forhold til folde vil der blive lavet et opslag på ryttersnak, hvor alle kan komme med input – både
til opdeling, udseende, højde på hegn, billeder af løsninger fra andre klubber mm. Vigtigt at have
fokus på at det skal passe ind i naturen og være praktisk/funktionelt samt leve op til hesteloven.
Skype-undervisning bliver flittigt brugt – og alle har været gode til at skrive på tavlen, når de har
planlagt skype undervisning. Det er vigtigt at huske, at skype-undervisningen skal ligge i
ydertimerne og på tidspunkter, hvor begge haller er ledige. I forbindelse med fint vejr er der
mange der rider ude, så skal man ride skype midt på dagen, så skal dette aftales med vores faste
undervisere først og passe med at de fx underviser ude. Der er ønske om et særligt kamera til
skype-undervisning, som automatisk følger rytteren, som har et særligt watch på – dette vil kunne
lejes af rideskolen. Forslag om at dem der skyper kommer med et oplæg – der kan fx betales et
depositum.
Spørgsmål til om der kan sikres mere varmt vand til stævne. Ved sidste stævne løb vi hurtigt tørt
for varmt vand, dette var pga en teknisk fejl, som nu er rettet.
Græsstykket mellem stalden/hallerne vil blive belagt med sten, så smedene bedre kan parkere.
Der vil stadig være græs på de to endestykker – der må herefter ikke rides på græsset.
Info fra Gunnild
Mere ros til alle for den gode stemning i stalden.

I weekenden d. 26-27/8 skal stalden vaskes ned – vi kører efter samme model som sidste år.
Der vil være personale på hele sommeren, så alt vil køre som vanligt. Pt. er der kun afløsere på i
stalden, men vores faste personale kommer snart tilbage – dog skal de afvikle ferie hen over
sommeren, hvor de vil være i stalden på skift.
Husk at overholde klubbens regler så som parkering på p-plads og ikke ved laden – halm og hø
kommer på mange sjove tidspunkter af døgnet – også i weekenderne, foder opbevares i tønder –
vi har ikke rotter, men vil heller ikke have det.
Husk at holde rent og ordentligt – både i sadelrummet og i laden skal der fx fejes under og
omkring eget skab. Ved striglepladserne sættes udstyr på plads, striglekasser ikke i selve spiltovet,
sadler mv skal hænge på holderne og ikke på skillevæggen mellem spiltovene. Det er ikke
hesteejeren som er ansvarlig, hvis hesten vælter en sadel eller andet ned, som hænger på
skillevæggene i spiltovene.
Skovle og grebe hænges op med spidserne ind mod væggen.
Det går bedre med at feje – men husk at hjælpe hinanden. Folk er også gode til at samle op i
hallerne og hjælpe hinanden – bliv ved med det.
Hvis jeres heste taber en sko – både på folden eller på banen, så led efter den og kan den ikke
findes, så skriv det på tavlen, så vi alle er obs.
Det er vigtigt at holde portene til hallerne lukket, så vi ikke får gennemtræk, der udtørrer bunden i
den ene ende af hallen, mens den anden ende er meget våd.
Alle heste er tildelt en fold – også selvom de ikke går fast på fold. Det er vigtigt, at man overholder
foldplanen og tager hensyn til hinanden. Ændringer i foldplanerne kan kun ske i samråd med
Gunnild.
Hingste skal være under opsyn, når de går på fold. Hingste skal primært gå på fortet og trækkes
med hingstekæde. Der skal desuden være kæde på boksen. Hingste må ikke stå på rideskolen i
bedækningsperioden, hvis de bedækker.
Dressurhegnet vil blive rykket en smule – det kan vi godt bruge et par frivillige til at hjælpe med.
Fælles snak bland de fremmødte
Ønske om at der laves to udendørs dressurbaner.
Ønske om udendørs longeplads – pt må man gerne longere på et fort.
Ønske om at nyt hegn på folde laves højere.
Ønske om andet underlag i skridtmaskinen.

Ønske om at personale også kan sætte heste i skridtmaskinen i weekender – det drøftes på næste
staldvagtsmøde.
Ønske om at der igen kan købes slik/kakao i maskinerne i rytterstuen.
Forslag om oprydningsweekend i forbindelse med, at der laves stenbelægning i stykkerne mellem
stald og hal.
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